Algemene voorwaarden ‘Coudewater in beeld’, editie 2021
Hoe kun je meedoen?
Stuur je foto in voor de fotowedstrijd ‘Coudewater in beeld’.
Deze fotowedstrijd wordt georganiseerd naar aanleiding van de herontwikkeling van Landgoed
Coudewater door VOF Land van Coudewater, Koning Willem I College & FPW.

Categorieën
Er zijn drie categorieën waarbinnen een de gemaakte foto ingezonden kan worden, namelijk;
Categorie 1: Landschap en natuur
Foto’s van flora, fauna of het landschappen op landgoed Coudewater
Beeldmanipulatie niet toegestaan, HDR opnamen wel, enkel foto’s, geen bewegend beeld.
Categorie 2: Bebouwing en architectuur
Foto’s van gebouwen, in- of exterieur en landgoed Coudewater in transitie. Interieur alleen in overleg
met de VOF Land van Coudewater, dit is beperkt mogelijk.
Beeldmanipulatie niet toegestaan, HDR opnamen wel, enkel foto’s, geen bewegend beeld.
Categorie 3: Autonoom
Foto’s die van Landgoed Coudewater gemaakt zijn, met de vrijheid het beeld te manipuleren, ensceneren
en/of ingegrepen te doen in landschap of locatie.
Mixed media toegestaan, beeldmanipulatie toegestaan, HDR opnamen toegestaan, enkel foto’s, geen
bewegend beeld. De inzending dient digitaal aangeleverd te worden.
Jurering
Er is zowel een vak- als een publieksjury. Allereerst maakt de vakjury een selectie uit de inzendingen,
zodat er een groep genomineerden ontstaat. De genomineerde foto’s worden opgenomen in de
tentoonstelling ‘Van landgoed naar leefgoed’ op Landgoed Coudewater, opening op vrijdag 25 juni
2021.
Vakjury
• De ingezonden foto’s worden gejureerd door een vakjury bestaande uit:
• Gijs de Reijke, Fotograaf en Brabant in Beeld Winnaar 2017
• Gemma van Linden, docent opleiding Fotografie, Koning Willem 1 College
• Ben Meurs, IVN Fotograaf
• Hans Hartman, VOF Land van Coudewater, gebiedsontwikkelaar
• Floris van Bergen, Landschapsfotograaf
• Juryvoorzitter, Irma Bulkens / mede-organisator van deze fotowedstrijd
• De vakjury kiest 6 foto’s per categorie, 18 in totaal.
• In het geval van een te beperkt aantal inzendingen of te minimale kwaliteit in een betreffende
categorie, behoudt de jury zich het recht voor om de categorie te laten vervallen, geen
genomineerden aan te wijzen en/of geen ingezonden werken te exposeren in de tentoonstelling.

Publieksjury
• Nadat de vakjury de genomineerden bekend heeft gemaakt kan het publiek haar stem
uitbrengen vanaf maandag 14 juni 2021 tot en met maandag 21 juni 2021.
• Stemmen kunnen online via een link op de website worden uitgebracht.
• Na maandag 21 juni 23.59 uur worden de publieksstemmen geteld en per categorie een winnaar
aangewezen.
• De categoriewinnaars op basis van de publieks jurering worden bekend gemaakt tijdens de
opening van de tentoonstelling op Landgoed Coudewater. Zij worden op 23 juni uiterlijk
persoonlijk op de hoogte gesteld.
Tentoonstelling en opening
• De tentoonstelling op Landgoed Coudewater met het werk van 18 genomineerden wordt
geopend op vrijdag 25 juni 2021 en blijft daar voor onbepaalde tijd te zien. Meer informatie
hierover volgt via de website en social media kanalen. Genomineerden ontvangen een
persoonlijke uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn.
Prijzen
• Genomineerde mogen deelnemen aan een exclusieve masterclass van niemand minder dan
professioneel landschapsfotograaf Mischa Keijser
• Uit de genomineerde beelden kiest de vakjury maar ook het publiek een winnaar.
Deze winnaars winnen een shoptegoed van € 200,- (per persoon) bij een nader te bepalen
fotospeciaalzaak.
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Deze deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op de fotowedstrijd ‘Coudewater in beeld’ editie
2021’. Deelname aan deze wedstrijd houdt automatisch acceptatie van de
deelnamevoorwaarden in.
De deelname termijn start op 1 mei 2021 00.00 uur en loopt tot en met 31 mei 2021, 23.59
uur.
Inzenden van beeldmateriaal kan alleen digitaal via de website
www.landgoedcoudewater.nl/fotowedstrijd

Deelname is alleen mogelijk binnen de gestelde wedstrijdperiode. Foto’s die op 1 juni 2021
binnenkomen, dingen niet meer mee in de wedstrijd. De instuurmodule sluit om middernacht.
Deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedereen (amateur en professional), met
uitzondering van de organiserende partijen en familieleden van de jury.
De deelnemer dient de maker van de foto te zijn.
De ingezonden foto’s moeten op Landgoed Coudewater zijn gemaakt en/of een relatie hebben
met het landgoed in onderwerpkeuze, aanleiding of thematiek. De inzender moet de relatie met
Landgoed Coudewater kunnen verwoorden en verantwoorden.
Het beeldmateriaal moet in 2021 zijn gemaakt.
Het is enkel mogelijk enkele beelden in te sturen. Series zijn niet toegestaan.
Het is wel mogelijk om foto’s in te zenden die door twee of meer makers zijn gerealiseerd. Er
wordt echter slechts met één contactpersoon gecommuniceerd (opgegeven bij het uploaden).
Voorts wordt slechts 1 prijs per winnende inzending uitgereikt.
De jury van de fotowedstrijd kan navraag (laten) doen bij de fotograaf over specifieke
omstandigheden waaronder de foto’s zijn gemaakt. Indien de fotograaf niet of onvoldoende
informatie kan geven, kan dit leiden tot diskwalificatie.
Iedere prijswinnende inzender is verplicht, indien daartoe een verzoek door de organisatie wordt
gedaan, het originele materiaal spoedig ter beschikking te stellen voor het samenstellen van de
tentoonstelling, website, digitale publicaties (of anderszins).
Maximaal 3 inzendingen per persoon, maximaal 1 inzending per categorie.
Het is niet toegestaan eenzelfde beeld in verschillende categorieën in te sturen. Kies voor de
categorie waarvan je denkt dat je de meeste kans maakt en waar je werk in thuishoort. Beelden
die nadrukkelijk landschap als onderwerp hebben horen niet thuis in de categorie architectuur.
Deelname aan de fotowedstrijd is kosteloos.
Indien met de ingezonden foto op welke manier dan ook inbreuk wordt gemaakt op de
auteursrechten, portretrechten of andersoortige rechten van derden, dan is de deelnemer
daarvoor geheel verantwoordelijk en vrijwaart de deelnemer de organisatie van deze
fotowedstrijd van claims in dit verband.
De fotograaf blijft te allen tijde het auteursrecht over zijn ingezonden werk behouden, maar de
winnaar en de genomineerden 1, 2 en 3 per categorie geven ‘Landgoed Coudewater’ en haar
partners (Koning Willem 1 College en FPW) het ongelimiteerde, niet-exclusieve recht gebruik te
maken van hoge resolutie-beelden in de media, waaronder social media, online en gedrukt, in
verband met de wedstrijd, de tentoonstelling en alle promotionele en onderwijs activiteiten die
onder toezicht van de organisatie plaatsvinden, zonder enige aanspraak op een geldelijke
vergoeding.
Gebruik bij drukwerk € 100,- incl. btw per foto. Dit bedrag wordt betaald bij publicatie. Er wordt
altijd contact opgenomen bij publicatie.
Na inzending kunnen ingezonden foto's niet door de deelnemer uit het wedstrijd traject worden
gehaald. Prijswinnende foto’s kunnen niet worden teruggetrokken voor publicatie.
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Uitgesloten van deelname zijn foto's voorzien van reclameteksten of merken. Tekst in beeld is
toegestaan enkel indien deze tekst relevant is voor de inhoud en de betekenis van het beeld.
De jury behoudt zich het recht voor fotomateriaal te weigeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om
foto’s met een expliciete seksuele inhoud.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Aanleverspecificaties
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het is alleen mogelijk enkele beelden in te zenden. Per categorie kan eenmaal worden
meegedaan, tot een maximum van 3 inzendingen per deelnemer, in elke categorie eenmaal.
Je geeft toestemming aan de organisatie van deze fotowedstrijd om bijschriften in te korten
en/of aan te passen voor publicatie middels tentoonstelling, website, digitale publicaties of
anderszins.
Vul de bestandsinformatie (IPTC) zo volledig mogelijk in volgens de NIDF-norm 2015: naam,
adres, telefoonnummer, datum opname en fotobijschriften.
Bestandsgrootte: maximaal 5 MB; JPG kwaliteit 12: hoog, resolutie 300 dpi.
Gebruik korte bestandsnamen met de extensie.jpg.
Gebruik voor bestandsnamen alleen letters en cijfers en geen tekens als Ä & % # _ Het systeem
accepteert deze tekens niet.
Bij kleurenfoto’s bevelen we kleurprofiel sRGB of Adobe RGB1998 aan, kleurdiepte 12 bits.
Zet zwart-wit beelden om naar een RGB-profiel met behoud van zwart-wit weergave.
Let op: gebruik geen persoonsnaam als bestandsnaam en plaats geen logo of persoonsnaam in
het beeld zelf. Jurering door de vakjury vindt plaats zonder te weten wie de maker is.

Regels met betrekking tot beeldbewerking in categorie 1 en 2:
• Geoorloofde bewerkingen om vanuit de opname een goed uitziende foto te krijgen zijn:
o toepassen van lenscorrecties waaronder kleurfoutjes en vertekening;
o aanpassen van witbalans, contrast, helderheid en kleurverzadiging, ook in delen van het
beeld;
o retoucheren van vlekjes die het resultaat zijn van stof op de sensor;
o maken van een rechthoekige uitsnede/crop.
Aanvullende regels met betrekking tot beeldbewerking in categorie 3:
• Het is toegestaan om onderdelen, hoe klein ook, uit de foto te verwijderen, toe te voegen of te
verbergen, met welk gereedschap dan ook (klonen/stempelen, werken met reparatiepenseel,
vervormen, schilderen, tekenen, zwart of wit maken).
Controle op beeldbewerking
• In de 1 week van juni 2021 is de jury een eind op weg met het selecteren van kansrijke foto’s.
• Ter controle op ongeoorloofde aanpassingen kan het zijn dat de wedstrijdorganisatie originele
bestanden van de ingezonden foto’s opvraagt:
• de originele RAW-bestanden;
• bij het werken in JPEG dienen de drie opnames voor en drie opnames na de ingezonden foto
te worden aangeleverd;
• bij analoge opnames wordt een onbewerkte scan van de hele film opgevraagd (een soort
contactafdruk).
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Het niet (kunnen) leveren van de gevraagde originelen kan leiden tot diskwalificatie.
Ongeoorloofde beeldbewerking in categorie 1 en 2 kan leiden tot diskwalificatie; deze beslissing
wordt genomen door de juryvoorzitter. In categorie 3 is beeldmanipulatie wel toegestaan indien
dit de duidingskracht van het beeld versterkt.

Aansprakelijkheid
• VOF Land van Coudewater en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet
aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze wedstrijd voortvloeiende handelingen.
• VOF Land van Coudewater kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan
eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
• VOF Land van Coudewater is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de
door haar te verstrekken prijzen.
• VOF Land van Coudewater neemt de kansspelbelasting voor haar rekening.
Slotbepalingen
• De organisatie van de Fotowedstrijd ‘Coudewater in beeld’ kan de actievoorwaarden op ieder
moment wijzigen en kan de wedstrijd ook op ieder moment beëindigen.
• De organisatie van de Fotowedstrijd ‘Coudewater in beeld’ en de door haar ingeschakelde
hulppersonen bewaren de uiterste geheimhouding omtrent de winnaar tot aan de dag van de
bekendmaking van deze winnaar.
• De gegevens van deelnemers worden vastgelegd in een bestand en worden uitsluitend gebruikt
in het kader van de fotowedstrijd. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden. Deelnemers
geven door deelname hier toestemming voor.

Aanvullingen slotbepaling
• De organisatie van deze fotowedstrijd is gemachtigd inzendingen te weigeren die niet aan de
door haar gestelde eisen voldoen en heeft in alle gevallen een doorslaggevende stem.
• Beslissingen van de jury zijn bindend: er is geen beroep mogelijk.
• Alle gevallen waarin deze Wedstrijdvoorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door
Nederlands recht.
• Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze wedstrijdvoorwaarden, wordt
uitsluitend voorgelegd aan een bevoegde rechter.

